Informatie over modelbestuursreglement
alcoholverstrekking voor sportkantines
Status van het bestuursreglement
Het bestuursreglement is op grond van de Drank- en Horecawet voor sportverenigingen een
voorwaarde voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning. De gemeente toetst of het
voorgelegde bestuursreglement voldoet aan de wet. Volgens artikel 9 van de Drank- en
Horecawet moet het bestuursreglement:
• Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de
openingstijden uit oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt.
• Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank te allen tijde geschiedt
door op dit gebied gekwalificeerde personen. Onder gekwalificeerde personen rekent
de wet personen die in het bezit zijn van een verklaring
Sociale Hygiëne en barvrijwilligers die een instructie ‘verantwoord alcoholgebruik’
hebben gevolgd.
• De kwalificatienormen voor genoemde gekwalificeerde personen vaststellen. Die
normen staan derhalve in het reglement vermeld.
• Aangeven op welke dagen en tijdstippen bedrijfsmatig of tegen betaling
alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Deze dagen en tijdstippen worden duidelijk
zichtbaar in de horecalokaliteit aangegeven.
• Voorzien in de wijze waarop wordt toegezien op de naleving van het
bestuursreglement.
NOC*NSF ontwikkelde in overleg met de aangesloten bonden en de VNG en na overleg met de
ministeries van VWS en Financiën een model-bestuursreglement ten behoeve van
sportverenigingen. Sportverenigingen zijn hiertoe verplicht bij het aanvragen van een nieuwe
vergunning. Een nieuwe vergunning zal bijvoorbeeld nodig zijn, als een wijziging optreedt of is
opgetreden wat betreft de op de vergunning te vermelden personen. Is dat niet het geval, dan
zal de betrokken sportvereniging volgens het overgangsrecht strikt formeel nog geen
bestuursreglement hoeven te hebben. Door in niet wettelijk verplichte situaties tòch reeds een
bestuursreglement alcoholverstrekking vast te stellen, tonen sportverenigingen wel aan hun
verantwoordelijkheid serieus te nemen ten aanzien van de sociale hygiëne in de kantine. Dit
laatste is belangrijk omdat de huidige Drank- en Horecawet enigszins versoepeld is ten opzichte
van de oude wet. Zo is de aanwezigheidseis van een gediplomeerde leidinggevende komen te
vervallen en kan nu ook worden volstaan met de aanwezigheid van een geïnstrueerde
barvrijwilliger. De versoepeling heeft plaatsgevonden onder de voorwaarde dat de sportsector
middels zelfregulering maatregelen zou aantonen een bijdrage te willen leveren aan het
alcoholmatigingsbeleid van de overheid. Komt de sportsector hier naar de mening van de
overheid onvoldoende aan tegemoet, dan bestaat de kans dat de wettelijke regelingen op
termijn weer worden aangescherpt.

Het model zoals de KNLTB u dat aanbiedt, wijkt af van het model zoals dat door het NOC*NSF
voor de andere sportbonden is opgesteld. In het KNLTB model ontbreken de bepalingen
aangaande paracommercie (tegengaan oneerlijke concurrentie met reguliere horeca) en de
bepalingen omtrent tuchtrechtrechtelijke maatregelen door de KNLTB bij het niet naleven van
het model door een vereniging. De KNLTB is van mening dat beide zaken op gemeentelijk
niveau geregeld dienen te worden afhankelijk van de situatie ter plaatse en dat handhaving een
taak is van een gemeente en niet van de sportbond. De KNLTB is van mening dat het KNLTB
model voldoet aan de wettelijke eisen.
Wel maken wij u erop attent dat verenigingen twee extra voordelen hebben, wanneer zij de
paracommercie bepalingen wel opnemen: volgens een resolutie van het Ministerie van
Financiën worden sportverenigingen dan in beginsel niet vennootschapsplichtig geacht. Dit
betekent dat op hen minder snel een vbp-toets zal worden uitgevoerd. Bovendien impliceert niet
vbp-plichtigheid tevens, dat dan ook in beginsel verenigingsbestuurders niet hoofdelijk
aansprakelijk zijn in privé voor verenigingsschulden inzake afdracht belastingen en sociale
premies. Mocht u toch gebruik willen maken van het uitgebreidere model, dan kunt u dit
downloaden van www.nocnsf.nl (zoeken op bestuursreglement). U dient dan in ieder geval
artikel 11 te verwijderen, omdat zoals hierboven reeds vermeld de KNLTB geen tuchtrechtelijke
maatregelen neemt jegens verenigingen die zich niet houden aan het reglement. De statuten en
het huishoudelijk reglement van een sportvereniging moeten overeenkomen met het
bestuursreglement. Zonodig moet het huishoudelijk reglement worden aangepast parallel aan de
vaststelling van het bestuursreglement.

